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Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 
ul. Północna 27/29 91-420 Łódź 

tel. 42 632-70-21 fax 42 632-70-31, 
www.izbarolnicza.lodz.pl

Biura 
Powiatowe Adres biura Telefon/@

Bełchatów
Urząd Gminy

ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów, pok. 9 

511 124 504
bpbelchatow@izbarolnicza.lodz.pl

Brzeziny
UG Brzeziny

ul. Sienkiewicza 16 A
95-060 Brzeziny

510 474 851
bpbrzeziny@izbarolnicza.lodz.pl

Kutno
Siedziba BGŻ

ul. Podrzeczna 18
99-300 Kutno, pok. 117

510 474 825
bpkutno@izbarolnicza.lodz.pl

Łask ul. Narutowicza 17
98-100 Łask

510 474 871
bplask@izbarolnicza.lodz.pl

Łęczyca ul. Przedrynek 2, parter
 99-100 Łęczyca

510 474 725
bpleczyca@izbarolnicza.lodz.pl

Łowicz ul. Starościńska 1
99-400 Łowicz, pok. 213

510 474 800
bplowicz@izbarolnicza.lodz.pl

Łódź-Wschód
UG w Andrespolu
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

510 474 874
bplodz-wsch@izbarolnicza.lodz.pl

Opoczno ul. Kowalskiego 2
26-300 Opoczno

510 474 870
bpopoczno@izbarolnicza.lodz.pl

Pabianice ul. Piłsudskiego 34
95-200 Pabianice

510 474 865
bppabianice@izbarolnicza.lodz.pl

Pajęczno ul. 1 Maja 13/ 15
98-330 Pajęczno, pok. 14

510 474 813
bppajeczno@izbarolnicza.lodz.pl

Piotrków 
Tryb.

Starostwo Powiatowe
Al. 3 Maja 33

97-300 Piotrków Tryb. 

510 474 861
bppiotrkow@izbarolnicza.lodz.pl 

Poddębice
GS Samopomoc Chłopska

ul. Kaliska 3/5
99-200 Poddębice

510 474 725
bppoddebice@izbarolnicza.lodz.pl

Radomsko ul. Kościuszki 6
97-500 Radomsko, pok. 210

510 474 801
bpradomsko@izbarolnicza.lodz.pl

Rawa Maz. ul. Kościuszki  5
96-200 Rawa Maz., pok. 58

510 474 850
bprawa@izbarolnicza.lodz.pl

Sieradz ul. POW 30 
98-200 Sieradz

511 124 538
bpsieradz@izbarolnicza.lodz.pl

Skierniewice ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice 

510 474 841
bpskierniewice@izbarolnicza.lodz.pl

Tomaszów Maz. ul. Św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Maz., pok. 20

510 474 862
bptomaszow@izbarolnicza.lodz.pl

Wieluń ul. Palestrancka 5/4 
98-300 Wieluń  

510 474 804
bpwielun@izbarolnicza.lodz.pl

Wieruszów Rynek 1-7
98-400 Wieruszów 

510 474 804
bpwieruszow@izbarolnicza.lodz.pl

Zduńska 
Wola

ul. Ceramiczna 10 
98-220 Zduńska Wola

510 474 793
bpzdunska.wola@izbarolnicza.lodz.pl

Zgierz
MPGK w Zgierzu
ul. Łęczycka 24
95-100 Zgierz 

510 474 738
bpzgierz@izbarolnicza.lodz.pl

Nazwa Placówki Adres biura Telefon

Biuro 
Regionalne w Łodzi

91-342 Łódź
ul. Swojska 4

42/640-68-53, 640-68-54
lodz@tuw.pl

Oddział
w Piotrkowie Tryb.

97-300 Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 33

44/649-69-29, 649-69-80
piotrkowtrybunalski@tuw.pl

Oddział 
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 27 A

44/633-01-03
belchatow@tuw.pl

Oddział 
w Skierniewicach

96-100 Skierniewice
ul. Senatorska 25

46/832-30-00, 832-36-49
skierniewice@tuw.pl

Oddział
w Łowiczu

99-400 Łowicz
ul. Zduńska 51

46/837-00-79
lowicz@tuw.pl

Oddział
w Kutnie

99-300 Kutno
ul. Zduńska 9

24/254-17-00
kutno@tuw.pl

Oddział
w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Rynek 19 

43/822-33-99
fax: 822-38-68

sieradz@tuw.pl

Oddział
w Łęczycy 99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 8 24/721-01-61

leczyca@tuw.pl

Oddział
w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4 44/683-51-05, 683-21-27

radomsko@tuw.pl
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Stan suszy w Polsce

Członkowi Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego Powiatu Rawskiego V kadencji

Panu 
Łukaszowi Fellerowi

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

 
OJCA

składa Zarząd Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego

KONDOLENCJE

Susza w Łódzkiem

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zaape-

lował do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi o pilną zmianę przepisów, aby raporty 

IUNG nie były podstawą do uruchomienia procedury zwią-

zanej z wystąpieniem suszy. IRWŁ ponowiła również apel 

o podjęcie działań, by podstawą szacowania szkód dla 

upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubez-

pieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Pol-

sce była decyzja gminnych komisji szacujących stra-

ty, a nie system monitoringu suszy opracowany przez 

IUNG.  Samorząd rolniczy zaznaczył, że rolnicy z woje-

wództwa łódzkiego alarmują, że suszę widać „gołym” 

okiem, natomiast raporty IUNG tego nie potwierdza-

ją. Producenci rolni już szykują się do przedwczesnych 

żniw, a niektórzy je rozpoczęli. Straty  w uprawach rol-

nych muszą być oszacowane jeszcze przed zbiorami, 

a w większości gmin komisje nie są jeszcze powołane. Rol-

nicy mogą nie otrzymać żadnej pomocy. O powoływa-

nie komisji szacujących straty Zarząd IRWŁ apelował już 

w czerwcu. Jednocześnie zaznaczył, że 31 maja 2019r. wy-

gasła V kadencja samorządu rolniczego jednak dotychcza-

sowi przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódz-

kiego będą społecznie brali udział w pracach komisji. IRWŁ 

zwróciła się także o przeanalizowanie i uaktualnienie, w sto-

sunku do zachodzących zmian klimatycznych, procedur 

na podstawie których Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo-

znawstwa - PIB w Puławach, raportuje o stanie suszy w kra-

ju. Raporty Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej po prostu 

nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach. Z podob-

nym apelem wystąpił też Zarząd Krajowej Rady Izb Rolni-

czych, który przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

dla przykładu dokumentację fotografi czną z pól w gminie, 

na terenie której wg. raportu IUNG – suszy nie ma. Na foto-

grafi ach ewidentnie widać jak tegoroczna susza zniszczy-

ła i dalej niszczy uprawy: w zbożach jarych straty ok. 70%, 

w ozimych ok. 40%. Sytuacja w uprawach w tym gospo-

darstwie (jak i innych  z tego terenu) jest bardzo zła, jednak 

w raporcie IUNG (nr 4) suszy w tej gminie nie odnotowa-

no dla tych upraw. Najbliższa stacja pomiarowa znajduje 

się ok. 70 km od gospodarstwa i nie odzwierciedla tego 

co jest na polu. Pomimo dobrowolnego ubezpieczenia 

upraw od suszy (do którego dopłaca budżet państwa), za-

kład w takim przypadku nie chce wypłacić odszkodowa-

nia, ponieważ brak jest raportu o wystąpieniu suszy na 

danym terenie. Rolnicy są stratni nie z swojej winy, a in-

stytucje państwowe, które powinny pomagać rolnikowi, 

tego nie czynią.   

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaapelowa-
ła też do Jana Krzysztofa Ardanowskiego o bieżące mo-
nitorowanie kraju pod względem suszy oraz o wystą-
pienie do Rady Ministrów o zabezpieczenia środków 
� nansowych na działania pomocowe dla producen-
tów rolnych. 

(ss)      

Według informacji zebranych przez izby rolnicze, su-

sza rolnicza wstąpiła na terenie całego kraju. W woj. 

podkarpackim obecnie pracuje 51 komisji, w woj. ślą-

skim na 167 gmin - powołano 164  komisji, w lubuskim 

z 82 gmin - powołano 68 komisji, z kolei na 177 gmin 

w województwie łódzkim powołano 97. Na tere-

nie województwa dolnośląskiego pracuje 60 komisji, 

a w wielkopolskim 226.

W kujawsko-pomorskim straty szacowane są przez 

ok. 51 komisji. Według monitoringu susza wystąpiła na 

glebach kategorii pierwszej i w zdecydowanej więk-

szości objęła zboża jare i rzepak.  Natomiast  rolnicy sy-

gnalizują duże straty  w zbożach ozimych i kukurydzy 

i to na glebach lepszych. Jest to  duży problem, bo komi-

sje nie chcą szacować tych upraw. Izba wystąpiła do Wo-

jewody w tej sprawie o pilne zwołanie zespołu doradcze-

go w celu wyjaśnienia tego problemu, bo napór rolników 

jest bardzo duży.

Od początku wiosny głęboki niedobór wody, spotę-

gowany długotrwałą falą rekordowo wysokich tempera-

tur powietrza przy bezchmurnym niebie, doprowadził do 

wystąpienia na większości obszaru kraju dotkliwej suszy 

rolniczej, porównywalnej z ubiegłoroczną. Zboża ozime 

i jare gwałtownie kończą wegetację, co nie daje nadziei 

na zadowalające wypełnienie ziarna. Np. w woj. wielko-

polskim pierwsze zebrane partie jęczmienia ozimego 

charakteryzują się bardzo wysokim udziałem w plonie 

pośladu, sięgającym niekiedy 50 proc. Na Dolnym Śląsku 

w 85 gminach na 165 istnieje zagrożenie suszą dla upraw 

zbóż jarych. To łącznie 25 % powierzchni upraw tych zbóż 

w województwie. Podobnie jest z uprawami rzepaku. 

W przypadku upraw chmielu na terenie woj. lubelskiego 

– izba rolnicza szacuje ok. 30-40% spadek plonu. Woje-

wódzkie izby rolnicze apelowały do samorządów gmin-

nych o jak najszybsze powoływanie komisji szacujących 

straty oraz powoływanie do komisji jak największej liczby 

osób, gdyż w takim wymiarze skutków suszy, jedna trzy-

osobowa komisja nie będzie w stanie oszacować wszyst-

kich strat do czasu rozpoczęcia żniw. Samorząd rolniczy 

wnioskował również do Rządu o zabezpieczenie środ-

ków fi nansowych z budżetu państwa na niwelowanie 

skutków suszy.

Źródło: KRIR

W piątym okresie raportowania tj.  od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku, IUNG stwierdził wystąpienie su-
szy rolniczej na obszarze Polski, w tym w Łódzkiem (prawie wszystkie 177 gmin zagrożonych), we wszystkich 
monitorowanych uprawach. Ale suszę rolnicy widzieli „gołym” okiem zdecydowanie wcześniej niż stwierdził 
to Instytut. Na polach rośliny nie wykształcają ziaren, wysychają na „pniu” i rolnicy szykują się do przedwcze-
snych żniw, a przecież straty w uprawach rolnych muszą być oszacowane jeszcze przed zbiorami.

Szanowni Państwo, 

   28 lipca 2019 roku, w ostatnią niedzie-
lę lipca, wybierzemy nowych przedstawi-
cieli rolników z naszego regionu, nowy sa-
morząd rolniczy naszego województwa. 
Zachęcam wszystkich Państwa do udzia-
łu w wyborach do rad powiatowych Izby 
Rolniczej Województwa Łódzkiego.
    Polskie Izby Rolnicze to historia sięga-
jąca XIX wieku, a także okresu między-
wojennego, to historia wielu pokoleń 
polskich rolników, ich ciężkiej codzien-
nej pracy i walki o niepodległość. Dlate-
go apeluję do Państwa o masowy udział 
w wyborach do izb rolniczych i godną 
postawę obywatelską, a przede wszyst-
kim troskę o naszą małą ojczyznę. Od 
nas samych zależy jakich przedstawicie-
li z naszych gmin wybierzemy.  Tylko od 
nas, rolników, zależy jaki wpływ będzie-
my mieli na obszary wiejskie i ich rozwój. 
Tylko sami rolnicy, znający problemy 
i trud pracy na wsi, najlepiej będą wal-
-czyć o jej sprawę. 
    Pójdźmy wszyscy do urn i wybierzmy 
tych, którzy będą nas godnie i rzetelnie 
reprezentować!

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego



| Aktualnoœci | 

4

| Aktualnoœci | 

Podwójna jakość 
żywności: Komisja 

publikuje badanie

24 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowa-
ła wyniki ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz testo-
wania produktów spożywczych, w której wykazano, 
że niektóre produkty, które oznaczone są w identyczny 
lub podobny sposób, mają jednocześnie różny skład.

Od momentu wygłoszenia orędzia o stanie Unii w 2017 

r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zajmuje się 

kwestią podwójnej jakości produktów. Komisja Europej-

ska podjęła różne inicjatywy i publikuje wyniki badania pro-

duktów w całej UE, które zbadane zostały przy zastosowa-

niu tej samej metodyki, aby można było lepiej zrozumieć 

problem podwójnej jakości towarów. Działający w Komisji 

Europejskiej instytut naukowy – Wspólne Centrum Badaw-

cze – przeanalizował prawie 1 400 produktów spożywczych 

w 19 krajach UE. Z badania wynika, że 9 proc. porównywa-

nych produktów różni się pod względem składu, chociaż 

opakowania są z przodu identyczne. Kolejne 22 proc. pro-

duktów o różnym składzie miało podobną przednią część 

opakowania. Badanie nie wykazało spójnego schematu geo-

grafi cznego. Opierając się na opracowanej nowej metodyce, 

właściwe organy krajowe będą mogły teraz przeprowadzić 

analizę poszczególnych przypadków wymaganą zgodnie 

z unijnym prawem ochrony konsumentów w celu wykrycia 

praktyk wprowadzających w błąd.

Odpowiedzialny za Wspólne Centrum Badawcze ko-

misarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor 

Navracsics powiedział: Niektórzy Europejczycy czu-

ją, że produkty spożywcze niektórych marek, które kupu-

ją, są inne, być może 

gorsze, w porównaniu 

z produktami dostępny-

mi gdzie indziej. Komisja po-

prosiła swoich badaczy na-

ukowych o pomoc w obiektywnej 

ocenie stopnia, w jakim takie różnice występują na jedno-

litym rynku. Wyniki są bardzo zróżnicowane: Jestem za-

dowolony, że w składzie markowych produktów spożyw-

czych nie znaleziono żadnych dowodów na podział na 

Wschód i Zachód, obawiam się jednak, że prawie aż jed-

na trzecia zbadanych produktów różniła się składem, mimo 

iż były one identycznie lub podobnie oznakowane.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, kon-

sumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Na 

europejskim jednolitym rynku nie będzie podwójnych stan-

dardów. Dzięki nowym przepisom wprowadzającym kary za 

podwójną jakość i wzmacniającym kompetencje organów 

ochrony konsumentów, dysponujemy odpowiednimi narzę-

dziami, aby położyć kres tej praktyce. Europejscy konsumen-

ci będą mogli robić zakupy z pełnym zaufaniem, że kupują to, 

co widzą.

Główne wnioski
W badaniu oceniono 1 380 próbek 128 różnych produk-

tów spożywczych pochodzących z 19 państw członkow-

skich. Wykorzystana próba nie jest jednak reprezentatywna 

dla wielkiej i zróżnicowanej gamy produktów na rynku UE. 

W badaniu stwierdzono, że:

• W większości przypadków skład produktu odpo-
wiada sposobowi, w jaki jest on prezentowany: 23 proc. 

produktów miało identyczną przednią część opakowania 

i taki sam skład, a 27 proc. produktów miało inną przednią 

część opakowania informującą o ich różnym składzie w róż-

nych krajach UE.

• 9 proc. produktów przedstawianych jako takie same 
w całej UE miało różny skład: Miały one identyczny przód 

opakowania, ale różniły się pod względem składu.

• Dalsze 22 proc. produktów było podobnie prezen-
towane, ale miało różny skład: miały one podobny przód 

opakowania, ale różniły się pod względem składu.

• W przypadku produktów o różnym składzie nie wystę-
puje spójny schemat geogra� czny stosowania tych sa-

mych lub podobnych opakowań. Ponadto różnica ustalona 

w składzie badanych produktów niekoniecznie stanowi róż-

nicę w ich jakości.

Działania Komisji w tej sprawie
Komisja Europejska podjęła różne inicjatywy:

• jasno określając w przepisach niedawno uzgodnione-

go nowego ładu dla konsumentów, kiedy podwójna jakość 

produktów jest wprowadzającą w błąd praktyką;

• ustanawiając wspólną metodykę badania produktów 

spożywczych;

• wydając zbiór wytycznych, aby pomóc organom krajo-

wym w stosowaniu unijnych przepisów dotyczących konsu-

mentów i żywności;

• przeznaczając ponad 4,5 mln euro na rozwiązanie tego 

problemu;

• testując produkty w całej UE przy użyciu tej samej me-

todyki, aby lepiej zrozumieć problem podwójnej jakości 

towarów.

Co dalej?
Komisja Europejska ogłasza nowe zaproszenie do skła-

dania wniosków, o łącznym budżecie w wysokości 1,26 

mln euro, w celu wzmocnienia zdolności organizacji kon-

sumenckich do testowania produktów i identyfi kowania 

wprowadzających potencjalnie w błąd praktyk. Termin zgła-

szania wniosków upływa 6 listopada 2019 r.

Źródło: KE

Niska cena żywca wołowego - apel do ministra rolnictwa 
W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódz-

kiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski, wystosował pi-

smo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa 

Ardanowskiego w sprawie niskiej ceny żywca wołowe-

go. Łódzki Samorząd Rolniczy mając na uwadze liczne 

sygnały od rolników w sprawie niskiej ceny żywca wo-

łowego oscylującej w granicach 5,60 -5,80 zł/kg apelu-

je do Ministra o podjęcie działań mających na celu po-

prawę sytuacji na rynku mięsa wołowego. Obecna cena 

skupu jest niska i nie pokrywa kosztów produkcji. Nieste-

ty rolnicy w powiecie poddębickim borykają się również 

z problemem braku odbiorców żywca wołowego. Dla 

producentów żywca wołowego zagrożeniem jest także 

zawarte porozumienie polityczne w sprawie komplek-

sowej umowy handlowej z Mercosurem, pomimo sprze-

ciwu europejskiego sektora hodowlanego. Umowa ta 

przede wszystkim ułatwi dostęp do europejskiego rynku 

prawie 100 000 ton południowoamerykańskiego mięsa 

i stanowi duże zagrożenie dla sytuacji gospodarczej eu-

ropejskiego sektora hodowlanego oraz stanowi kolejne 

ryzyko spadku cen również dla polskich producentów.  

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaapelowała do 

MRiRW o wnioskowanie do Parlamentu Europejskiego 

i do państw członkowskich o odrzucenie tego porozu-

mienia w obecnej postaci. 

(ss)
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Uwaga 
maturzysto 2019 
- stypendium 500 zł/
miesiąc!

| Aktualnoœci | 
| Aktualnoœci | 

Jeśli spełniasz jednocześnie następujące 4 warunki:

1. dostałeś się na I rok dziennych studiów I stopnia lub 

I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizo-

wanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

2. osiągnąłeś na egzaminie maturalnym liczbę punktów 

nie mniejszą niż 90,

3. pochodzisz ze wsi lub miasta do 20 tysięcy miesz-

kańców, fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem 

- okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od 

daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-

pomostowe.pl,

4. pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie 

przekracza 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnospraw-

ności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie 

wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą nie-

pełnosprawnością,

I dodatkowo jeden z po-

niżej wymienionych warun-

ków:

• pochodzisz z rodziny, w której przynajmniej jeden z ro-

dziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 

2 lata lub
• jesteś uczestnikiem III etapu (fi nałowego) ogólnopol-

skiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej lub
• jesteś członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wycho-

wankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wy-

chowawczej typu socjalizacyjnego lub
• posiadasz rekomendację lokalnej organizacji pozarzą-

dowej

możesz otrzymać stypendium pomostowe na I roku 

studiów w wysokości 500 zł/miesiąc! 
Wnioski wypełnianie są wyłącznie on-line na 

stronie www.stypendia-pomostowe.pl w termi-
nie do 14 sierpnia 2019 r. godz. 16.00 ale orygi-
nał po wydrukowaniu wraz z załącznikami nale-
ży przekazać do Oddziału Terenowego Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, ul. Północ-
na 27/29, 91-420 Łódź w terminie do 23 sierpnia 
2019 r. 

Więcej informacji na stronie www.stypendia-
pomostowe.pl lub pod numerem tel. 42/636-53-26

Źródło: KOWR OT w Łodzi 

O pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym
2 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt usta-

wy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków 

rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi, przedłożony przez 

ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt przewiduje wzmocnienie pozycji producen-

ta rolnego w łańcuchu produkcji żywności. Producen-

ci rolni stanowią najsłabsze ogniwo w tym łańcuchu 

i często są narażeni na stosowanie nieuczciwych prak-

tyk handlowych przez podmioty o większej sile prze-

targowej i potencjale ekonomicznym.

Na rynku rolnym często występują – niczym nie 

uzasadnione – praktyki zakupu od rolników produk-

tów rolnych po cenach rażąco niskich, które nie tylko 

nie gwarantują zysku ale często nie pokrywają kosztu 

wytworzenia produktu. Ponadto, wymagane prawem 

umowy na dostarczenie produktów rolnych, zawiera-

ne są bezpośrednio przed dokonaniem transakcji kup-

na-sprzedaży, w sytuacji gdy jedna strona (nabywca) 

narzuca cenę, a sprzedający (dostawca) ze względu na 

szybko psujący się produkt, np. owoce miękkie (ma-

liny, truskawki), zmuszony jest zaakceptować narzu-

cane mu warunki. Takie sytuacje są nieakceptowane 

społecznie i budzą sprzeciw rolników wyrażany w pro-

testach i strajkach.

Ponadto, produkty rolne od producenta do dystry-

butora żywności lub przetwórcy trafi ają przez ogniwa 

pośrednie łańcucha dostaw żywności, tj. pośredników. 

Ze względu na specyfi kę struktury sprzedażowo-dys-

trybucyjnej krajowego sektora rolno-spożywczego 

większość transakcji handlowych jest realizowana na 

poziomie producent rolny – pośrednik. W ten sposób 

dochodzi do niesprawiedliwego i nieuzasadnionego 

podziału marż w łańcuchu żywnościowym – na nie-

korzyść producenta rolnego. Dotychczasowe przepisy 

nie wymagają zawierania umów na dostarczanie pro-

duktów rolnych między producentem rolnym a po-

średnikiem.

Najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie:
• rozszerzenie wymogu zawierania umów na dostar-

czanie produktów rolnych na pośredników, tj. podmio-

ty, które nie zbywają produktów rolnych bezpośrednio 

konsumentom końcowym lecz kolejnym podmiotom 

w łańcuchu dostaw żywności, np. przetwórcom czy 

dystrybutorom żywności;

• rozszerzenie katalogu produktów rolnych – obję-

tych obowiązkiem zawierania umów na dostarczanie 

produktów rolnych – o ziemniaki, rzepak i rzepik;

• wprowadzenie możliwości określenia przez mini-

stra rolnictwa w rozporządzeniu, w stosunku do wy-

branych produktów rolnych: minimalnego okresu 

obowiązywania umowy lub minimalnego okresu od 

zawarcia umowy do realizacji dostawy lub terminu za-

warcia umowy;

• wprowadzenie możliwości wyrażenia sprzeciwu 

przez producenta rolnego wobec stosowania minimal-

nego okresu od zawarcia umowy do realizacji dosta-

wy produktów rolnych lub terminu zawarcia umowy 

–  pod warunkiem, że producent złoży taki sprzeciw 

na piśmie;

• podwyższenie obecnego poziomu kar pienięż-

nych oraz nałożenie kar pieniężnych na producen-

tów rolnych i nabywców pośredniczących w łańcu-

chu dostaw produktów rolnych, m.in. za brak zawartej 

umowy, czy  niedotrzymanie minimalnego terminu 

obowiązywania umowy;

• rozszerzenie zakresu nieuczciwego wykorzystywa-

nia przewagi kontraktowej w obrocie produktami rol-

nymi – o praktykę polegającą na nabywaniu produktu 

rolnego lub spożywczego po cenie niższej niż ustalona 

cena referencyjna, przez nabywcę gdy nabywa on taki 

produkt bezpośrednio od dostawcy, który go wytwo-

rzył lub m.in. od spółdzielni zrzeszającej producentów 

tego produktu, grupy producentów rolnych lub uzna-

nych organizacji producentów rolnych.

Zaproponowane rozwiązania stanowią odpowiedź 

na postulaty organizacji producentów rolnych, w tym 

producentów owoców. Wprowadzenie kar pienięż-

nych na obie strony umowy (producentów rolnych 

i nabywców ich towarów) będzie miało charakter pre-

wencyjny i odstraszający. Takie rozwiązanie ograniczy 

zawieranie umów na dostarczanie produktów rolnych 

tuż przed ich dostawą.

Dodatkowo rozszerzenie zakresu nieuczciwego wy-

korzystywania przewagi kontraktowej w obrocie pro-

duktami rolnymi o praktykę polegającą na nabywa-

niu produktu rolnego poniżej jego ceny referencyjnej, 

przyczyni się do sprawiedliwego podziału marż w łań-

cuchu dostaw żywności, co pozwoli pokryć koszty wy-

tworzenia produktu rolnego. Nabywanie produktów 

rolnych poniżej cen referencyjnych będzie karane. Or-

ganem nakładającym kary będzie Urząd Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów. Nowe rozwiązania przyczynią 

się do stabilizacji rynków rolnych oraz ułatwią plano-

wanie produkcji rolnej z większym wyprzedzeniem.

Zmiany w przepisach zaczną obowiązywać po 14 

dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

W związku z tym, że regulacje zawarte w tych przepi-

sach mogą być uznane za przepisy techniczne, projekt 

będzie notyfi kowany Komisji Europejskiej.

Źródło: premier.gov.pl
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Część merytoryczna
Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wy-

daje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na 

cele nierolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainte-

resowanej  wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie 

prywatnym nieruchomości rolnej. 

W omawianym okresie trwały przygotowania do wy-

borów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych wyznaczo-

nych  na dzień 28 lipca  2019 r. W dniu 10 czerwca 2019 

roku odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Komi-

sji ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 

roku. Komisja Wojewódzka powołała Uchwałą nr 6/2019 

Komisje Okręgowe ds. Wyborów do Rad Powiatowych Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 

28 lipca 2019 r. w okręgach wyborczych od Nr 1 do Nr 

177. Zadaniem Komisji Okręgowych jest m.in. rejestra-

cja kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wszystkie informa-

cje dotyczące wyborów znajdują się na stronie interne-

towej  www.izbarolnicza.lodz.pl

Na wniosek gmin rolnicy, jako reprezentanci samo-

rządu rolniczego uczestniczą w pracach komisji ds. sza-

cowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej spowodowanych nieko-

rzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.  

W dniu 18 czerwca 2019r. Prezes RWŁ- Bronisław 

Węglewski zwrócił się do Prezydentów, Burmistrzów, 

Wójtów Miast, Miast i Gmin, Gmin z terenu wojewódz-

twa łódzkiego o pilne powoływanie komisji ds.. szaco-

wania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowane 

działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.   

W dniu 25 czerwca 2019r. Prezes IRWŁ Bronisław 

Węglewski w imieniu Zarządu IRWŁ skierował apel do 

Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w sprawie suszy rolniczej panującej 

w województwie łódzkim. 

W dniu 28 czerwca 2019r. w imieniu Zarządu – Pre-

zes IRWŁ Bronisław Węglewski przesłał do Prezesa Kra-

jowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza  10 

najpilniejszych 

problemów rol-

nictwa w wojewódz-

twie łódzkim w kon-

tekście tworzonej przez 

resort rolnictwa Strategii 

zrównoważonego rozwoju wsi 

rolnictwa i rybactwa. 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie 
do projektów:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomo-

cy fi nansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-

-ściekowa” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwe-

stycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

objętego PROW na lata 2014-2020.

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

fi nansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwe-

stycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbu-

dową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie ener-

gii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Konferencje/ targi/ spotkania/ 
Jak co roku Członkowie Wojewódzkiej Komisji do 

Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 

przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi zwróci-

li się do rodziców, opiekunów z apelem o zapewnienie 

dzieciom bezpiecznych warunków spędzania wolne-

go czasu na wsi oraz dbanie o bezpieczeństwo dzieci 

w gospodarstwie rolnym! Treść całego apelu jest za-

mieszczona na stronie 7 stronie tego wydania miesięcz-

nika oraz na stronie internetowej IRWŁ 

Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych Izba Rolni-

cza Województwa Łódzkiego wspiera takie inicjatywy. 

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Komendzie Wojewódz-

kiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się roz-

strzygnięcie etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: 

maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Głównymi  cela-

mi  konkursu było:  promowanie pozytywnych zacho-

wań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, 

poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa 

i higieny pracy w rolnictwie, ze szczególnym uwzględ-

nieniem zagrożeń związanych obecnością i pracą ma-

szyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie 

i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych 

zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Współorganizatorem i fundatorem nagród była m.in. 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Patronat me-

dialny nad konkursem objęły miesięczniki „ W Nowej 

Roli” i „RADA”. Więcej informacji o konkursie na stronie 14.

W dniu 12 czerwca 2019r. w Sali Sejmiku Wojewódz-

twa Łódzkiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie 

Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnic-

twa Odmianowego (PDO) nowej kadencji. W skład no-

wej kadencji z ramienia IRWŁ zostali nominowani do-

tychczasowi członkowie Jerzy Kuzański Dyrektor Biura 

IRWŁ oraz Włodzimierz Jaworski – członek Rady Powia-

towej IRWŁ w Kutnie.  Podczas posiedzenia wypracowa-

no ustalenia odnośnie planu i organizacji doświadczeń  

PDO z roślinami ozimymi w sezonie 2019/2020. 

W dniach 15-16 czerwca 2019r. w Buczku odbyło 

się V Krajowe Święto Truskawki. Honorowy patronat nad 

świętem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Woje-

woda Łódzki i Marszałek Województwa. Dużym zain-

teresowaniem cieszyły się stoiska promocyjne gminy, 

powiatu, agencji rolnych oraz Krajowej Rady Izb Rolni-

czych, na którym przygotowano atrakcje w ramach Pik-

niku Truskawkowego. Więcej informacji o o V Krajowym 

Święcie Truskawki na stronie 15. 

Tradycyjnie  w czerwcu  w dniach 22 – 23. 2019 r. 
na terenach targowych Łódzkiego Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego odbyły  dwie  prestiżowe imprezy rol-

nicze – Targi Rolne „W sercu Polski” i XXI Wojewódzka 

Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Ich głównym organiza-

torem był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Bratoszewicach we współpracy z Komitetem Organi-

zacyjnym.  Podczas Targów Rolnych „W sercu Polski” swoją 

markę i produkty promowało ok. 100 fi rm  m.in.   z branży 

paszowej, z  branży sprzętu rolniczego oraz fi rmy pszczelar-

skie, mleczarskie, piekarnicze. Zwiedzający mieli okazję za-

poznać się ze specjalną ofertą dla rolników przygotowaną 

przez banki i inne fi rmy. Również w tym roku nie zabrakło 

stoiska Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.. W imieniu 

Zarządu IRWŁ, Ewa Bednarek – Członek Zarządu wręczyła 

dla hodowców puchary Prezesa IRWŁ.   

Inne 

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafi a do rolni-

ków, mieszkańców wsi województwa łódzkiego. 

- Wzorem lat ubiegłych również  w tym roku rolnicy 

mogą  skorzystać z pomocy pracowników IRWŁ przy 

wypełnianiu wniosków   o  przyznanie dopłaty z tytułu 

zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego ka-

tegorii elitarny lub kwalifi kowany mającej charakter po-

mocy de minimis w rolnictwie.                                  

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkie-

go udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. 

W omawianym okresie  zostało udzielonych  35  porad.  

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane 
przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkie-
go oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie 
są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.
izbarolnicza.lodz.pl                                     

Beata Rzewuska 

Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

Doradca rolno-środowiskowy
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Działania 
izby rolniczej 

- czerwiec 2019

Ewa Bednarek - Członek Zarządu IRWŁ wręcza Puchar Prezesa IRWŁ 
w kategorii Superczempion - owce

Foto: ŁODR Bratoszewice 

 Konkurs „Bezpiecznie na wsi”
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Bezpiecznie na wakacjach 

Rozpoczął się okres wakacyjny. Dla rolników to czas nasilonych prac polowych. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie i warunki pogodowe zwiększają ilość zagrożeń przy 
pracy rolniczej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2019 roku prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych 
podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie zwykle powodują najgroźniejsze urazy.

W I półroczu 2019 roku w województwie łódzkim zgło-

szono 569 wypadków przy pracy rolniczej. Łączna liczba 

zgłoszonych wypadków jest mniejsza niż przed rokiem, jed-

nak należy pamiętać, że każdy wypadek to ból i cierpienie 

poszkodowanego i jego rodziny, długa rekonwalescencja 

i wymierne straty dla prowadzonego gospodarstwa.

Przypominamy podstawowe zasady bhp, które 
mogą uchronić przez wypadkiem:

• każda maszyna rolnicza powinna być używana 
zgodnie z jej przeznaczeniem

• wszystkie fabryczne osłony maszyn i urządzeń 
powinny być zamontowane na swoich miejscach, 
a uszkodzone osłony należy niezwłocznie wymienić na 
nowe. Osłony zdjęte na czas naprawy lub konserwacji 
powinny być zamontowane niezwłocznie po zakoń-
czeniu prac naprawczych

• maszyny rolnicze do ciągnika powinna dołączać 
jedna osoba, zaznajomiona z instrukcją obsługi tych 
maszyn

• każdorazowo przed uruchomieniem maszyny na-
leży skontrolować sprawność elementów i podzespo-
łów stwarzających potencjalne zagrożenie dla obsługi, 
w szczególności wszelkich przekładni, końcówek wa-
łów, czopów, sprzęgieł oraz urządzeń zabezpieczają-
cych i ostrzegawczych, a więc wszelkich osłon, świateł 
i hamulców

• przed rozpoczęciem pracy maszyną rolniczą należy 
upewnić się, że w jej pobliżu nie ma żadnych niepowo-
łanych osób, a zwłaszcza dzieci, które nie zawsze zdają 
sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z zaba-
wą na terenie gospodarstwa

• do pracy z wykorzystaniem maszyn i narzędzi rol-
niczych należy zakładać ubrania przylegające do ciała, 
bez zwisających lub luźnych elementów, które mogły-
by zostać pochwycone przez elementy mechaniczne, 
a także starannie zawiązane buty robocze z podeszwą 
zmniejszającą ryzyko poślizgu i wzmocnionym no-
skiem zabezpieczającym palce

• maszyny rolnicze należy utrzymywać w czystości, 
elementy elektryczne należy często oczyszczać z kurzu 
i pyłu, aby zapobiec zagrożeniom pożarowym

• nie należy przewozić ludzi na pracujących lub 
transportowanych maszynach, chyba że producent 
dopuszcza taką możliwość, a maszyny są wyposażone 
w siedziska dla pasażerów

• koła i pasy napędowe, przekładanie, wały przegu-
bowo-teleskopowe oraz końcówki wałów bezwzględ-
nie muszą posiadać komplet osłon

• maszyny przemieszczające się po drogach publicz-
nych powinny znajdować się w pozycji transportowej

• niedozwolona jest praca maszynami naprawiany-
mi prowizorycznie

• każdorazowo przed opuszczeniem ciągnika lub 
maszyny należy odpowiednio zabezpieczyć sprzęt, 
np. maszynę zawieszaną na ciągniku trzeba całkowicie 
opuścić, następnie można wyłączyć silnik i wyjąć klu-
czyk ze stacyjki

• w celu uniknięcia samoczynnego przetoczenia, 
wszystkie maszyny i przyczepy w czasie postoju powin-
ny być zabezpieczone klinami podłożonymi pod koła

• dołączanie i odłączanie wałków przegubowo-te-
leskopowych można wykonywać tylko przy wyłączo-

nym napędzie wałka odbioru mocy, wyłączonym silni-
ku ciągnika i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki

• wszystkie ruchome części mechaniczne muszą być 
systematycznie smarowane i sprawdzane pod kątem 
sprawności. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczy-
ną pożarów kombajnów czy pras do słomy.

• maszyny i pojazdy należy zaopatrzyć w podręczny 
sprzęt gaśniczy (gaśnice) na wypadek pożaru.

Prosimy wszystkich rolników o zachowanie szczególnej 

ostrożności podczas pracy z maszynami rolniczymi oraz 

o stosowanie opisanych powyżej zasad bezpiecznej pracy.

Wypadki należy zgłaszać bezzwłocznie do placó-
wek KRUS

Wypadki, które wydarzą się w najbardziej „gorącym” ze 

względu na ryzyko wypadku okresie żniw, bywają zgła-

szane do KRUS dopiero jesienią, choć powinny być zgło-

szone jak najszybciej. Nie należy czekać ze zgłoszeniem do 

zakończenia leczenia. Przypominamy, że zgłoszenia wypad-

ku przy pracy rolniczej powinien dokonać poszkodowa-

ny lub inna osoba, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 

Można tego dokonać osobiście, telefonicznie, za pośred-

nictwem poczty lub drogą elektroniczną (e-mailem), we 

wszystkich placówkach terenowych KRUS. Nie ma koniecz-

ności osobistego stawienia się w Placówce Terenowej, by 

zgłosić wypadek. Wystarczy wykonać telefon do jednost-

ki, w której podlega się ubezpieczeniu społecznemu rolni-

ków. Dalsze formalności zostaną wykonane w miejscu za-

mieszkania poszkodowanego podczas oględzin miejsca 

i przedmiotów związanych z wypadkiem. Przypomina-

my, że późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadze-

nie postępowania powypadkowego i może uniemożliwić 

przyznanie jednorazowego odszkodowania.

Troska o dzieci

KRUS wykupił dla wszystkich dzieci rolników grupo-

we ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NWW). 

Rodzice dziecka, które uległo wypadkowi, mogą złożyć 

wniosek o wypłatę odszkodowania do Pocztowego Towa-

rzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Tomasz Nowicki

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

Z uwagi na zbliżający się okres nasilonych letnich prac polowych zwracamy 
się do Państwa z następującym apelem: 

Każdego roku dzieci przebywające w gospodarstwie rolnym są narażone na 
utratę zdrowia, a nawet życia. Czy na pewno robimy wszystko, aby chronić 
nasze dzieci przed niepotrzebnym zagrożeniem? 

Chrońmy nasze domy i rodziny, a w szczególności najmłodszych mieszkań-
ców wsi przed nieszczęściem! 

Zróbmy wszystko, aby czas wzmożonej pracy w rolnictwie upłynął bez wy-
padków i tragedii, których ofiarami stałyby się dzieci. Ofiarami najczęściej 
z powodu braku wyobraźni i odpowiedzialności, ale też pośpiechu, nieuwagi 
i zmęczenia dorosłych. 

Zwracamy się do wszystkich Rodziców i Opiekunów o zapewnienie dzieciom 
bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu na wsi. 

Apelujemy o niepowierzanie dzieciom prac, które przerastają ich siły 
i możliwości. Nawet najprostsze czynności mogą być niebezpieczne dla 
zdrowia i życia, jeśli są wykonywane nieprawidłowo. 

Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym! 
 

Zachęcamy Państwa do podnoszenia wiedzy na temat zasad BHP w rolnic-
twie i prosimy byście motywowali również swoje pociechy do udziału w ini-
cjatywach organizowanych przez członków Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w 
Rolnictwie skierowanych do najmłodszych. Z myślą o nich opracowany został 
kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, 
który jest dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl. Opraco-
wany w nowoczesnej formie kurs ma na celu uświadomienie najmłodszym 
mieszkańcom wsi zagrożeń jakie mogą występować na terenie gospodar-
stwa rolnego. 
 

 

Członkowie Wojewódzkiej Komisji  
do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie  

przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi 
 

Łódź, czerwiec 2019 r. 
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Wybory do rad powiatowych 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

   W województwie łódzkim wybory do rad powiato-

wych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbędą się 

w 56 gminach, w pozostałych 119 mandaty zostały obsa-

dzone bez głosowania ze względu na niezgłoszenie się 

większej liczby kandydatów niż mandatów przysługują-

cych danej gminie lub nie zgłosił się żaden kandydat. Za-
chęcamy wszystkich rolników z województwa łódz-
kiego do udziału w głosowaniu w lokalu wyborczym 

na terenie swojej gminy (adresy poszczególnych lo-
kali wyborczych w poniższych tabelach) i wyboru sa-
morządu rolniczego, który będzie ich reprezentował 
w kraju oraz poza jego granicami. 

Wybory do izb rolniczych odbędą się w całej Polsce 28 lipca 2019 roku, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1027.). Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, będą wybierali swoich przedstawicieli w gminie.

      Drodzy Rolnicy, Polskie 

Izby Rolnicze to historia się-

gająca XIX wieku. Zlikwido-

wane dekretem w 1946 r., 

od połowy lat 90 XX wie-

ku wznowiły swoją działal-

ność, funkcjonując na pod-

stawie przeprowadzanych 

co cztery lata demokratycz-

nych wyborów. Izby rolni-

cze wpływają na kształtowa-

nie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Obecny 

rok to kolejne wybory do izb rolniczych, które odbę-

dą się w całej Polsce 28 lipca. Już po raz szósty w III RP 

wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne 

prawo wyborcze, będą wybierali swoich przedstawicieli 

w gminie. Każdy kto chce, by poprawiła się jakość życia 

i pracy rolników w Polsce, powinien wziąć odpowiedzial-

ność za to dążenie do poprawy stanu rzeczy. Odbywa się 

to właśnie przez udział w wyborach. Wybory są najważ-

niejszym aktem państwa demokratycznego oraz podsta-

wowym środkiem wywierania wpływu na politykę kraju. 

Są one także jednym z podstawowych obowiązków oby-

watelskich. W ten sposób rolnicy mogą zdecydować kto 

będzie ich reprezentował w celu rozwiązywania proble-

mów rolnictwa i przedstawiania interesów członków sa-

morządu rolniczego. Tylko liczny udział rolników w wybo-

rach do izb rolniczych może zapewnić wybór właściwych 

przedstawicieli, skutecznie walczących o nasze interesy. 

Zachęcam również wszystkich rolników do skorzystania 

z przysługującego im biernego prawa wyborczego i ak-

tywnego ubiegania się o mandat delegata do izb rolni-

czych ze swojej gminy. Tylko sami rolnicy, znający specyfi -

kę i problemy pracy na roli, najlepiej będą reprezentować 

swoje środowisko i działać na rzecz rozwiązywania jego 

problemów. 

Z rolniczym pozdrowieniem, Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

     Koleżanki i Koledzy Rol-
nicy, w demokracji najważ-

niejszym weryfi katorem są 

wybory. Można mieć najlep-

sze pomysły, ale bez wspar-

cia zainteresowanych trudno 

je realizować. Świat się szyb-

ko zmienia i powstają róż-

ne problemy do rozwiąza-

nia. Dlatego tak istotny jest 

wybór własnych reprezentantów. Przed nami wybo-

ry do Izb Rolniczych. To my – rolnicy będziemy decy-

dować o tym, jak przez kolejne 4 lata będzie wyglądał 

nasz rolniczy samorząd. Już od ponad 20 lat działa on 

w wolnej Polsce. Z mocy ustawy spoczywa na nim wie-

le odpowiedzialnych zadań. Jeszcze większe są oczeki-

wania środowiska rolniczego. Podstawowym warun-

kiem wypełnienia takiej roli jest powszechny udział 

nas samych – rolników. To my mamy prawo wybierać 

i być wybieranymi. Apeluję o aktywność i wybieranie na 

swoich reprezentantów najlepszych spośród nas. Żad-

ne zapisy prawne, żadne regulacje nie zastąpią obywa-

telskiej aktywności i świadomych wyborów. Pragniemy, 

aby to była silna reprezentacja środowiska, a to może-

my osiągnąć przez wybieranie lokalnych liderów, którzy 

nie boją się podejmować trudnych rozmów z rządem, 

z organizacjami i związkami rolniczymi. Wieś potrzebu-

je liderów, którzy mają autorytet i odwagę, by organi-

zować rolników do wspólnych działań gospodarczych 

i społecznych, podobnie jak to czynią Izby Rolnicze w in-

nych krajach. Taki będzie nasz samorząd, jaka będzie na-

sza aktywność i jakich sami dokonamy wyborów. Sami 

najlepiej wiecie, kto mógłby Was dobrze reprezentować. 

Ja apeluję o powszechny udział, o obywatelską posta-

wę, bo właśnie poprzez liczny swój udział w wyborach 

do rolniczego samorządu potwierdzacie ideę demokra-

cji i troski o naszą Ojczyznę. 

Szczęść Boże! Jan Krzysztof Ardanowski 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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WYBORY DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

POWIAT BEŁCHATOWSKI

1

2

3

4

5

6

7

8

Miasto
Bełchatów

Gmina
Bełchatów

Gmina
Drużbice

Gmina
Kleszczów

Gmina
Kluki

Gmina
Rusiec

Gmina
Szczerców

Gmina
Zelów

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

POWIAT BRZEZIŃŚKI

9

10

11

12

13

Miasto
Brzeziny

Gmina
Brzeziny

Gmina
Dmosin

Gmina
Jeżów

Gmina
Rogów

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

Urząd Gminy Brzeziny 
ul. Sienkiewicza 16 A

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

POWIAT KUTNOWSKI

14 Gmina 
Bedlno

Urząd Gminy w Bedlnie
Bedlno 24, 

99-311 Bedlno
 

21

22

Gmina
Nowe Ostrowy

Gmina
Oporów

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

Okręg Nr Miasto/
Gmina

Adres lokalu wyborczego/
 obsadzenie mandatów 

bez głosowania 
Okręg Nr Miasto/

Gmina

Adres lokalu wyborczego/
 obsadzenie mandatów 

bez głosowania 

15

16

17

Gmina
Dąbrowice

Gmina
Krośniewice

Gmina
Krzyżanów

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

19

20

Gmina
Kutno

Gmina
Łanięta

Urząd Gminy w Kutnie
ul. Wincentego Witosa 1

 99-300 Kutno
pokój nr 4

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

23
Gmina

Strzelce
obsadzenie mandatów 

bez głosowania 

24
Gmina
Żychlin

Urząd Gminy w Żychlinie 
ul. Barlickiego 15A 

(sala konferencyjna)

POWIAT ŁASKI

25

26

27

28

29

Gmina 
Buczek

Miasto-Gmina 
Łask 

Gmina 
Sędziejowice 

Gmina
Widawa

Gmina
Wodzierady

ul. Główna 20
98-113 Buczek

Urząd Miejski w Łasku
ul. Warszawska 14

98-100 Łask

Gminny Ośrodek Kultury
 w Sędziejowicach 
 ul. Wieluńska 7

  98 - 160 Sędziejowice

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

POWIAT ŁĘCZYCKI

30

31

32

34

35

Gmina 
Daszyna

Gmina
 Góra Św. 

Małgorzaty 

Gmina 
Grabów

Gmina
Łęczyca

Gmina
Piątek

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

Budynek Ochotniczej 
Straży Pożarnej 

w Górze Św.  Małgorzaty
99-122 Góra Św. Małgorzaty

Samorządowa 
Szkoła Podstawowa 

im. Władysława Łokietka  
Topola Królewska 66/67

99 -100 Łęczyca

Urząd Gminy Piątek
 Rynek 16

99-120 Piątek

36

37

Gmina
Świnice 
Warckie

Gmina
Witonia

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

Urząd Gminy Witonia
ul. Starzyńskiego 6

99-335 Witonia (sala USC)

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

POWIAT ŁOWICKI

38

39

40

Gmina 
Bielawy

Gmina
Chąśno

Gmina
Domaniewice

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Domaniewicach

99-434 Domaniewice
ul. Główna 3

41 Gmina
Kiernozia

Gminny Ośrodek Kultury 
w Kiernozi

ul. Sobocka 1 A
39-412 Kiernozia 

42
Gmina

Kocierzew 
Południowy

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

43 Miasto
Łowicz

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 
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62 Żarnów

URZĄD GMINY 
W ŻARNOWIE

ul. Opoczyńska 5
26-330 Żarnów

Okręg Nr Miasto/
Gmina

Adres lokalu wyborczego/
 obsadzenie mandatów 

bez głosowania 
Okręg Nr Miasto/

Gmina

Adres lokalu wyborczego/
 obsadzenie mandatów 

bez głosowania 

61 Sławno

URZĄD GMINY 
W SŁAWNIE

ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 31, 
26-332 Sławno 

44

45

Gmina
Łowicz

Gmina 
Łyszkowice

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

Sala Konferencyjna UG
99-420 Łyszkowice

ul. Gminna 11

POWIAT ŁÓDZKO-WSCHODNI

48
Gmina 

Andrespol
obsadzenie mandatów 

bez głosowania 
 

49

50

51

Gmina
Brójce

UM Koluszki

UG Nowosolna

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

UM Koluszki
ul. 11-go Listopada 65

UM Nowosolna
 Rynek Nowosolna1

52

53

UM Rzgów

UM Tuszyn

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

46 Gmina 
Nieborów

Budynek GOK
Aleja Legionów 

Polskich  26 
(obok budynku 
Urzędu Gminy)  

99-416 Nieborów

47
Gmina 
Zduny

Biblioteka Publiczna 
i Dom Kultury Gminy 

Zduny 1F
99-440 Zduny

54 UM Łódź obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

POWIAT OPOCZYŃSKI

55

57

58

Białaczów

Mniszków

Opoczno

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

URZĄD GMINY 
MNISZKÓW

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 10 
26-341 Mniszków

Urząd Miejski
 sala USC

ul. Staromiejska 6 
26-300 Opoczno

56 Drzewica
obsadzenie mandatów 

bez głosowania 

59

60

Paradyż

Poświętne

URZĄD GMINY 
PARADYŻ

Ul. Konecka 4
26-330 Paradyż

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

POWIAT PABIANICKI

63
Gmina 
Dłutów

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

 

64 Gmina
Dobroń

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

65 Miasto 
Konstantynów

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

66
Gmina 

Ksawerów
obsadzenie mandatów 

bez głosowania 
 

67 Gmina
Lutomiersk

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

68 Miasto
Pabianice

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

69 Gmina
Pabianice

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

POWIAT PAJĘCZAŃSKI

70
Miasto 
i Gmina

Działoszyn

Urząd MiG Działoszyn
ul. Piłsudskiego21

 

71

72

73

75

74

Gmina 
Kiełczygłów

Gmina
Nowa 

Brzeźnica

Miasto i Gmina
Pajęczno

Gmina
Siemkowice

Gmina
 Rząśnia

Urząd Gminy 
Kiełczygłów

ul.1000-lecia 25

Gimnazjum 
Nowa Brzeźnica 

ul. Kościuszki 100

brak kandydatów

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

Urząd Gminy Rząśnia
ul. Kościuszki 16

76
Gmina

 Strzelce Wielkie brak kandydatów

77
Gmina 

Sulmierzyce

Urząd Gminy 
Sulmierzyce 

ul. Urzędowa 1

POWIAT PIOTRKOWSKI

78
Miasto 

Piotrków 
Trybunalski

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

 

79 Aleksandrów

Urząd Gminy
w Aleksandrowie
Aleksandrów 39B

26-337 Aleksandrów
(sala konferencyjna)

80

81

Czarnocin

Gorzkowice

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

82 Grabica

Urząd Gminy w Grabicy
Grabica 66

97-306 Grabica
sala nr 4

83
Łęki 

Szlacheckie
obsadzenie mandatów 

bez głosowania 

84 Moszczenica
Urząd Gminy w Moszczenicy

ul. Kosowska 1, sala USC
97-310 Moszczenica
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| Temat numeru | 

Urząd Gminy 
Masłowice104

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 
105

Urząd Miasta 
i Gminy Przedbórz

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

106
Gmina

Radomsko
obsadzenie mandatów 

bez głosowania 

99
Urząd Miasta 

i Gminy Kamieńsk
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

100
Urząd Gminy  

Kobiele Wielkie
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

101
Urząd Gminy 

Kodrąb
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

102
Urząd Gminy 
Lgota Wielka

Urząd Gminy w Lgota Wielka
ul. Radomszczańska 60

97-565 Lgota Wielka
 Urząd Gminy 

Ładzice103
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

85 Ręczno obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

86 Rozprza obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

87 Sulejów

Szkoła Podstawowa
we Włodzimierzowie

ul. Łęczyńska 8
97-330 Włodzimierzów

88

89

Wola 
Krzysztoporska

Wolbórz

Urząd Gminy
w Woli krzysztoporskiej

ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska

sala nr 14

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

POWIAT PODDĘBICKI

90 Urząd Gminy 
Dalików

Urząd Gminy Dalików
Plac Powstańców 1

Sala nr 1
99-205 Dalików

91
Urząd Gminy 

Pęczniew 

Urząd Gminy Pęczniew 
ul. Główna 10/12 

(sala USC)
99 – 235 Pęczniew

92
Urząd Miasta 

i Gminy 
w Poddębicach

Urząd Gminy Poddębice
ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

94 Urząd Gminy 
Wartkowice

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

95
Urząd Gminy 

Zadzim 
obsadzenie mandatów 

bez głosowania 
 

POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

96
Gmina 

Dobryszyce
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

93
Urząd Miasta 

i Gminy 
w Uniejów

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

97
Gmina 
Gidle

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 
98

Gmina 
Gomunice

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 

POWIAT RAWSKI

110 Miasto Gmina 
Biała Rawska

Urząd Miasta i Gminy
Biała Rawska

Ul. Jana Pawła II nr 57
96-230 Biała Rawska

 

109
Urząd Gminy

Żytno
obsadzenie mandatów 

bez głosowania 

107
Miasto

Radomsko
obsadzenie mandatów 

bez głosowania 

108
Urząd Gminy 
Wielgomłyny

Urząd Gminy 
w Wielgomłynach

ul. Rynek 1

111
Gmina 
Cielądz

Urząd Gminy 
w Cielądzu 
Cielądz 59

96-214 Cielądz 

112 Miasto Rawa 
Mazowiecka

brak kandydatów

113 Gmina Rawa 
Mazowiecka

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

115

114

Gmina 
Sadkowice

Gmina
Regnów

Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129A

96-206 Sadkowice

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

POWIAT SIERADZKI

116
Gmina 

i Miasto 
Błaszki

Miejsko - Gminna Biblioteka 
Publiczna w Błaszkach

ul. Sulwińskiego 31
98-235 Błaszki

116 a

116 b

Komisja 
Obwodowa
Gruszczyce

Komisja 
Obwodowa
Kalinowa

Szkoła Podstawowa 
w Gruszczycach

Gruszczyce 45, 98-235 Błaszki

Szkoła Podstawowa 
w Kalinowej

Kalinowa 86, 98-235 Błaszki

117 Gmina 
Brąszewice

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

Okręg Nr Miasto/
Gmina

Adres lokalu wyborczego/
 obsadzenie mandatów 

bez głosowania 
Okręg Nr Miasto/

Gmina

Adres lokalu wyborczego/
 obsadzenie mandatów 

bez głosowania 

119

118

Gmina 
Burzenin

Gmina 
Brzeźnio

obsadzenie mandatów 
bez głosowania 

Urząd Gminy
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

120

121

Gmina 
Goszczanów

Gmina
Klonowa

Urząd Gminy
ul. Kaliska 19

98-215 Goszczanów

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

122 Miasto
Sieradz

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

123 Gmina
Sieradz

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

124 Gmina i Miasto 
Warta

Urząd Miejski
Rynek im. Wł. Reymonta 1,

98-290 Warta

125 Gmina 
Wróblew

Publiczne Przedszkole 
we Wróblewie

Wróblew 55, 98-285 Wróblew

126 Gmina i Miasto 
Złoczew

obsadzenie mandatów 
bez głosowania
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POWIAT SKIERNIEWICKI

127
Miasto 

Skierniewice 
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

128
Gmina 

Bolimów
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

129
Gmina 

Głuchów
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

130 Gmina 
Godzianów

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 

131

132

Gmina 
KOWIESY

Gmina Lipce 
Reymontowskie 

Urząd Gminy Kowiesy  
Kowiesy 85

96-111 Kowiesy

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

POWIAT TOMASZOWSKI

137
Gmina 

Będków
obsadzenie mandatów 

bez wyborów

138
Gmina 

Budziszewice
obsadzenie mandatów 

bez wyborów

139
Gmina 

Czerniewice
obsadzenie mandatów 

bez wyborów

140
Gmina 

Inowłódz
obsadzenie mandatów 

bez wyborów

133 Gmina
Maków

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

134 Gmina
Nowy Kawęczyn

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

135 Gmina
Skierniewice

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

136
Gmina 
Słupia

Urząd Gminy  Słupia 
(sala konferencyjna)

141 Gmina 
Lubochnia

Urząd Gminy Lubochnia
ul. Tomaszowska 9

97-217 Lubochnia Dworska

142 Gmina Lipce 
Rokiciny

obsadzenie mandatów 
bez wyborów

143 Gmina
Rzeczyca

obsadzenie mandatów 
bez wyborów

144 Miasto 
Tomaszów Maz.

obsadzenie mandatów 
bez wyborów

145 Gmina 
Tomaszów Maz.

obsadzenie mandatów 
bez wyborów

146
Gmina 
Ujazd

Urząd Gminy w Ujeździe
Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

147 Gmina 
Żelechlinek

Budynek Gminnego DK
(sala konferencyjna, I piętro)

Plac Tysiąclecia 2
97-226 Żelechlinek

POWIAT WIELUŃSKI

148
Gmina 
Biała

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 
149

Gmina 
Czarnożyły

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 
150

Gmina 
Konopnica

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 

151
Gmina 

Mokrsko
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

Okręg Nr Miasto/
Gmina

Adres lokalu wyborczego/
 obsadzenie mandatów 

bez głosowania 
Okręg Nr Miasto/

Gmina

Adres lokalu wyborczego/
 obsadzenie mandatów 

bez głosowania 

152
Gmina

Osjaków
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

153
Gmina 

Ostrówek
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 Gmina 

Pątnów

Gmina 
Skomlin

154
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

155
Urząd Gminy Skomlin
ul. Trojanowskiego 1

98-346 Skomlin

Miasto - Gmina 
Wieluń156

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 Gmina 
Wierzchlas157

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 
POWIAT WIERUSZOWSKI

158
Gmina 

Bolesławiec
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

159
Gmina 

Czastary

Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Września 1939r. 

w Czastarach, ul. Szkolna 4
98-410 Czastary

160 Gmina 
Galewice

Urząd Gminy Galewice
ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice

161
Gmina

Lututów
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

162
Gmina 

Łubnice
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 Gmina 

Sokolniki163
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 Miasto - Gmina 

Wieruszów164
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI

165
Miasto-Gmina 

Szadek
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

166
Gmina 

Zapolice
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

167
Miasto

 Zduńska Wola
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

168
Gmina 

Zduńska Wola
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

POWIAT ZGIERSKI

169
Aleksandrów 

Łódzki
obsadzenie mandatów 

bez głosowania
 

170
Miasto 
Głowno

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 
171

Gmina
Głowno 

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 
172

Miasto 
Ozorków

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 
173

Gmina
Ozorków

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 
174

Parzęczew obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 
175

Stryków obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 
176

Miasto 
Zgierz

obsadzenie mandatów 
bez głosowania

 
177

Gmina 
Zgierz

Biała
Szkoła Podstawowa
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| Dobre praktyki w rolnictwie | www.sulejow.coboru.pl |

Jak nawozić i chronić 
kukurydzę

Kukurydza nie ma dużych wymagań glebowych. Moż-

na ją uprawiać na różnych typach gleb,  z wyjątkiem pod-

mokłych zimnych, bardzo ciężkich iglastych oraz piasz-

czystych lekkich. Najbardziej odpowiednie są gleby żyzne 

o dużej pojemności wodnej, łatwo nagrzewające się wio-

sną (czarnoziemy, czarne ziemie, lessy). Odpowiednie są 

również mady średnie, piaski gliniaste mocne, gleby bru-

natne i słabo zbielicowane gleby średnie. Odczyn glebo-

wy najlepszy jest obojętny (pH 6,5 – 7,0); dopuszczalny jest 

odczyn lekko kwaśny, nie niższy jednak niż pH 5,0. Kukury-

dza mimo oszczędnej gospodarki wodnej zużywa ogrom-

ne ilości wody.

Nawożenie potasowe, fosforowe i azotowe ustala się we-

dług zasobności gleby i przyjmuje się następujące orienta-

cyjne dawki nawozów mineralnych w kilogramach czyste-

go składnika na hektar:

- zasobność gleby bardzo wysoka (N – 120, P – 50, 

K – 100) 

- zasobność gleby wysoka (N – 120, P – 70, K – 150) 

- zasobność gleby średnia (N – 140, P – 100, K – 200) 

- zasobność gleby mała (N – 160, P – 150, K – 250) 

Azot
Dawka azotu powinna być podzielona i stosowana 

w dwóch terminach. Pierwsza, przedsiewna część dawki 

powinna wynosić około 60–70% całkowitego zapotrzebo-

wania kukurydzy względem tego składnika. Pozostałą część 

azotu należy zastosować w okresie od wschodów do fazy 

6-7 liści. Podstawą uzyskania wysokiego plonu kukurydzy 

są warunki wzrostu roślin w fazie rozwijania 5–6 liści, gdy 

kształtuje się pierwotna struktura plonu ziarna. Drugą kry-

tyczną fazą zapotrzebowania kukurydzy na azot jest okres 

od fazy 6–7 liści do stadium pełni formowania się wiechy.

Fosfor
Fosfor bierze udział w procesach fotosyntezy i oddycha-

nia przez rośliny. Zapasy fosforu w ziarnie ulegają wyczerpa-

niu  po 2 tygodniach od skiełkowania. Makroelement ten 

pobierany jest przez kukurydzę z gleby już od początku we-

getacji aż do momentu dojrzałości pełnej ziarna. Krytyczna 

faza zapotrzebowania na ten składnik pokarmowy trwa od 

kiełkowania do fazy 8 liści oraz w okresie dojrzewania. Pod 

kukurydzę można zastosować wszystkie dostępne nawozy 

fosforowe w postaci superfosfatów. Należy również stoso-

wać nawozy dolistne bogate w fosfor.

Potas
Potas jest intensywnie pobierany przez kukurydzę od 

fazy 5–6 liści do kwitnienia, po czym zapotrzebowanie na 

ten składnik stopniowo maleje. Dostatecznie wysoka za-

sobność gleby w potas pozwala kukurydzy efektywnie 

gospodarować wodą, co ma wpływ na kwitnienie, zawią-

zywanie ziarniaków oraz zwiększa odporność na choroby. 

Defi cyt potasu objawia się zahamowaniem wzrostu roślin, 

nienaturalnym ciemnozielonym zabarwieniem liści,  sła-

bym wypełnieniem ziarna oraz zwiększeniem skłonności 

do wylegania, zwłaszcza przy intensywnym nawożeniu 

azotowym. Nawozy potasowe w uprawie kukurydzy najle-

piej wysiewać jednorazowo, przedsiewnie. 

Magnez
Objawami braku magnezu u młodych roślin jest po-

wstanie jasnych przebarwień  wzdłuż nerwów liściowych, 

a w okresie późniejszym zaburzenia w przebiegu kwitnie-

nia i zapylania, co ogranicza zawiązywanie kolb oraz po-

garsza zaziarnienie. Okres krytyczny pod względem za-

potrzebowania na Mg przypada w okresie zawiązywania 

i dojrzewania ziarna. Magnez w uprawie kukurydzy można 

stosować również dolistnie. Taka metoda aplikacji składnika 

należy do najbardziej efektywnych, ponieważ w razie jego 

defi cytu w roślinie można w bardzo prosty sposób usunąć 

objawy niedoboru. Dolistne stosowanie magnezu zaleca-

ne jest w dwóch krytycznych fazach wzrostu: w fazie 5-8 

liści oraz w okresie po kwitnieniu, aż do uzyskania pełnej 

dojrzałości.

Siarka
Siarka jest ważnym składnikiem pokarmowym, niezbęd-

nym dla prawidłowego wzrostu   rozwoju roślin. Przy nie-

doborze siarki obniża się zawartość białka w roślinie, czego 

wyraźnym symptomem jest zahamowanie wzrostu. Nie-

dobór siarki ponadto prowadzi do obniżenia efektywności 

i wykorzystania azotu z nawozów azotowych.

W kukurydzy wykonuje się co najmniej  dwukrotnie  za-

bieg profi laktyczny przeciwko ploniarce zbożówce. Pierw-

sze opryskiwanie  w fazie rozwiniętego jednego liścia 

i początku tworzenia się drugiego liścia, a drugie i ewen-

tualne  trzecie w  odstępach 7-10 dni. Zabieg chemiczny 

w momencie, gdy już widoczne są uszkodzenia listków ku-

kurydzy jest nieskuteczny. Zwiększenie szkodliwości rolnic, 

mszyc i skrzypionek obserwowane w ostatnich latach, po-

woduje konieczność zwalczania także tych szkodników 

w razie ich wystąpienia w większej ilości. Ploniarka zbo-

żówka jest najbardziej rozpowszechnionym szkodnikiem, 

obserwuje się też naloty mszycy czeremchowo - zbożowej 

i w późniejszej fazie uszkodzenia przez  omacnicę proso-

wiankę. Zmniejszenie populacji tego ostatniego szkodnika 

możemy uzyskać dając insektycyd na początku wiechowa-

nia kukurydzy.

Drutowce i pędraki –  przebywają w ziemi przez cały 

okres wegetacji kukurydzy (od kwietnia do październi-

ka/listopada), jednak największe uszkodzenia powodują 

w okresie kiełkowania, wschodów i rozwoju pierwszych li-

ści. Wyjadając kiełkujące ziarniaki i zjadając siewki powodu-

ją powstawanie pustych placów.

Ploniarka zbożówka - jest to muchówka, której sta-

dium szkodliwym są larwy żerujące wewnątrz roślin. Uszka-

dza siewki oraz rośliny rozwijające pierwsze liście. Silniejsze 

uszkodzenie blaszek liściowych sprawia, że liście są zbite, 

trudno się rozwierają, ulegają poszarpaniu, a cała roślina 

ulega deformacji.

Rolnice - są to motyle nocne, których gąsienice już od 

początku wegetacji żerują w jeszcze zwiniętych liściach ku-

kurydzy, wygryzając w nich otwory. Gdy staną się wrażliwe 

na światło schodzą do gleby, gdzie uszkadzają system ko-

rzeniowy, co skutkuje więdnięciem, żółknięciem i zamie-

raniem roślin. Bardzo często pod osłoną nocy gąsienice 

opuszczają glebę i wgryzają się w podstawę łodygi roślin, 

gdzie wyjadają otwory. 

Mszyce - są to pluskwiaki, które występują na planta-

cjach kukurydzy od kwietnia lub maja aż do zbioru plonów 

ziarna (październik–listopad). Mszyce  nakłuwają i wysysają 

soki z wszystkich nadziemnych części roślin.

Omacnica prosowianka - jest to motyl nocny, któ-

rego stadium szkodliwym są gąsienice. Jest jedynym 

szkodnikiem kukurydzy, który poważnie uszkadza niemal 

wszystkie nadziemne części roślin. Wgryza się do wnętrza 

ziarniaków, nasady kolby, a także do łodyg. Gatunek powo-

duje szereg uszkodzeń, wśród których największe znacze-

nie ekonomiczne ma: bezpośrednie wyjadanie ziarniaków 

z kolb, podgryzanie kolb u nasady skutkujące ich obrywa-

niem się oraz powstawanie złomów łodyg poniżej kolby. 

Ponadto omacnica prosowianka przyczynia się do zwięk-

szenia podatności roślin na fuzariozę kolb oraz zgniliznę ko-

rzeni i zgorzel podstawy łodygi

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa - to 

niewielki chrząszcz, którego larwy występują na planta-

cjach kukurydzy prowadzonych w monokulturze. Uszka-

dzając system korzeniowy prowadzą do zakłóceń w trans-

porcie wody i substancji odżywczych do nadziemnych 

części rośliny Przy silnym ogryzieniu korzeni dochodzi do 

wylegania roślin.

 Anna Wardęga

COBORU Stacja Doświadczalna  

Oceny Odmian 

w Sulejowie



| Ubezpieczajmy siê u siebie |

BEZPIECZNIE NA WSI:            
MASZYNA PRACUJE A DZIECKO OBSERWUJE

5 czerwca 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Głównym organizatorem konkursu w województwie 

łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współ-

organizatorami i fundatorami nagród byli: Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział 

Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkie-

go, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpie-

czeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, które reprezentowała 

Katarzyna Białek-Traut – zastępca dyrektora Biura Regio-

nalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 

w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz Ko-

menda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Ło-

dzi. Puchary dla szkół ufundowane zostały przez Woje-

wodę Łódzkiego Zbigniewa Rau.

Patronat medialny nad konkursem objęły miesięczni-

ki „RADA” i „W Nowej Roli”.

Tegoroczny konkurs jest już IX edycją, w ramach 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci 
pn. „Bezpiecznie na wsi”. Konkurs w tej formie jest 
organizowany od 2010 roku. W kolejnych latach 
zmieniana jest druga część tytułu konkursu, nawią-
zująca do konkretnej grupy zagrożeń, występują-
cych w pracy rolnika. W poprzednich latach tema-
tyka konkursu była związana z  różnymi grupami 
wypadków w  rolnictwie - upadkami osób, stoso-
waniem środków chemicznych w rolnictwie a także 
z  wypadkami przy obsłudze zwierząt. W tym roku 
podtytuł „maszyna pracuje a dziecko obserwuje” 
dotyczył najgroźniejszej grupy wypadków w rolnic-
twie – tych z udziałem maszyn i urządzeń. W kon-
kursie wzięła udział rekordowa liczba uczestników: 
3 535 uczniów z 208 szkół podstawowych z naszego 
województwa.

Główne cele konkursu to:
• promowanie pozytywnych zachowań związa-

nych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeń-

stwa i higieny pracy w rolnictwie, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń związanych obecnością 
i pracą maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,

• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości este-
tycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych 

uczniów szkół podstawowych.
Komisja wojewódzka miała bardzo trudne zadanie. 

Wszystkie oceniane prace prezentowały bardzo wysoki 

poziom zarówno pod względem merytorycznym (treści, 

przesłania) jak również pod względem jakości wykona-

nia, techniki i pomysłowości. Po długich naradach, ko-

misja wojewódzka w etapie wojewódzkim postanowiła 

nagrodzić i wyróżnić po 15 uczniów w każdej z dwóch 

kategorii wiekowych:

Laureaci I grupy wiekowej (klasy 0 – 3)
• I miejsce – Emilia Niezgoda, uczennica klasy III 

SP w Sierzchowach   
• II miejsce – Daria Szuster, uczennica klasy II SP 

w Szadku
• III miejsce – Paulina Świt, uczennica klasy I SP 

w Sieńcu
• IV miejsce – Maja Malej, uczennica klasy „0” SP 

w Libiszowie
• V miejsce – Szymon Chrustowski, uczeń klasy III 

SP w Rokicinach
Wyróżnienie w pierwszej grupie wiekowej 
• Oliwia Łęczycka z kl. II SP w Mszadli
• Martyna Kubiak z kl. I SP w Czechach
• Oliwier Michalski z kl. I PSP w Nowym Dworze
• Maja Belina z kl. II PSP w Janisławicach
• Franciszek Marek z kl. „0” SP w Lutomiersku
• Maja Jacak z kl. „0” PSP w Lipiu
• Róża Bartłoszewska z kl. „0” SP w Gągolinie Po-

łudniowym
• Anna Strózik z kl. I SP w Wągłczewie
• Maja Kostrzewa z kl. II KSP SPSK w Czernicach
• Zuzanna Strózik z kl. II SP w Czastarach

Laureaci II grupy wiekowej (klasy 4 – 8)
• I miejsce – Dobrochna Ciołek, uczennica klasy VI 

PSP SPSK w Chajewie
• II miejsce – Amanda Kaczmarek, uczennica klasy 

VI SP w Unikowie
• III miejsce – Julita Łuczyńska, uczennica klasy 

VIII SP w Drużbicach
• IV miejsce – Aleksandra Banaszkiewicz, uczenni-

ca kl. VII SP w Chociszewie 
• V miejsce – Marcin Twardowski, uczeń klasy VII 

SP w Kazimierzu
Wyróżnienie w drugiej grupie wiekowej 
• Wiktoria Jadczak z kl. VII SP w Bełdowie
• Patryk Pawlik z kl. VII SP w Burzeninie
• Mikołaj Motylewski z kl. IV SP w Pęczniewie
• Weronika Dzieniakowska z kl. VII SP w Lutomier-

sku
• Nadia Misiek-Mielczarek z kl. IV SP w Lututowie
• Ewelina Szymańska z kl. VI SP w Parzęczewie
• Julia Nowak z kl. IV SP w Komorowie
• Pamela Mularczyk z kl. V PSP w Przedborzu
• Daria Wróblewska z kl. VII SP nr 1 w Tuszynie
• Izabela Dudek z kl. VIII PSP w Janisławicach

Nagrody ufundowane przez organizatorów i sponso-

rów były dużą niespodzianką dla laureatów i wyróżnio-

nych, którzy o swoich sukcesach dowiedzieli się dopiero 

podczas ich wręczania. Szkoły, z których wyłoniono lau-

reatów konkursu (Szkoła Podstawowa w Sierzchowach 

i Publiczna Szkoła Podstawowa w Chajewie) otrzymały 

puchary ufundowane przez Wojewodę Łódzkiego.

Trzy laureatki etapu wojewódzkiego zostały rów-
nież wyróżnione w etapie centralnym konkursu. 14 
czerwca uroczyste podsumowanie etapu central-
nego odbyło się w Centralnej Bibliotece Rolniczej 
w Warszawie. Emilia Niezgoda, Dobrochna Ciołek 
i Julita Łuczyńska otrzymały nagrody i  wyróżnie-
nia w � nale krajowym. W tym miejscu warto wspo-
mnieć, że w  tegorocznej edycji konkursu wzięło 
udział 49 574 uczniów z 3 597 szkół podstawowych. 

Oprócz atrakcji związanych z rozdaniem nagród du-

żym zainteresowaniem dzieci cieszyła się pogadanka 

na temat bezpieczeństwa podczas wakacji, którą prze-

prowadził aspirant sztabowy Grzegorz Mikołajczyk z Ko-

mendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadził po-

gadankę na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. 

Na zakończenie dzieci i opiekunowie mieli możliwość 

obejrzenia sprzętu i pojazdów strażackich.
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V Krajowe Święto Truskawki 
w Buczku

ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

Na tegorocznym święcie Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudę reprezentował Minister Andrzej 

Dera – Sekretarz Stanu  w Kancelarii Prezydenta RP, a pa-

tronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Łódz-

kiego i Wojewoda Łódzki. Buczkowska truskawka to do-

bro województwa łódzkiego, a truskawkowe święto to 

wydarzenie, które oprócz promocji truskawek jest ele-

mentem budowania tożsamości lokalnej i dbałości o wie-

loletnie tradycje regionu. W czasie uroczystego otwarcia 

imprezy Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Buczek 

uchwałą Rady Gminy Buczek został przyznany Pani Annie 

Doliwie-Prezes Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Gra-

bi” oraz Panu Andrzejowie Włodarczykowi właścicielowi 

fi rmy Włodan z Porszewic, którzy są znanymi społeczni-

kami regionu.  Impreza ma także łączyć pokolenia, dlate-

go i w tym roku w czerwcowy weekend (15 i 16 czerwca) 

odbyły się występy zespołów, które zgromadziły młodą 

i trochę starszą widownię. Prezentacje artystyczne łączyły 

muzykę popularną, znaną ze stacji radiowych z charakte-

rystycznym dla regionu brzmieniem zespołów lokalnych. 

W tym roku wśród wielu artystów, na buczkowskiej sce-

nie zaprezentowały się gwiazdy: Roksana Węgiel, Dawid 

Kwiatkowski, Boys, Invox, Brathanki, Piękni i Młodzi, Luka 

Rosi, Jurgus, Dejw, Red Lips, kabaret „Koń Polski”. Na Bucz-

kowskiej scenie zaprezentowały się również lokalne ze-

społy: „Kana”, „Bogoria”, „Buczkowiacy”, „Small Dance Squ-

are”, Kabaret „Cudoki”, orkiestra dęta. 

Na imprezie w Buczku było coś dla ducha, ale i dla 
ciała, ponieważ nie zabrakło również konkursów tru-
skawkowych w których mogli się wykazać pasjona-
ci tego owocu. Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa 

S.A. ufundował nagrodę za II miejsce w konkursie 
na „Truskawkowe Babeczki”, którą wręczył pani Be-
acie Struckiej, Wiceprezes Zarządu Zjazdowa S.A. Ka-
rol Karolak. I miejsce  w konkursie zajęło Stowarzyszenie 

Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie,  a trzecie pani Irena 

Janicka. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się kon-

kurs „Buczkowska Truskawka Inspiruje” I miejsce w konkur-

sie zajęła pani Żaneta Tomczak, drugie pani Aneta Pień-

kowska, a trzecie miejsce pani Katarzyna Michalak. 

W Buczku nie zabrakło też stoisk z produktami trady-

cyjnymi, które wśród uczestników imprezy cieszyły się 

ogromnym powodzeniem. Wiejskie chleby, smalec, pie-

czone mięsa, smakowite drożdżowe warkocze to, oprócz 

wyśmienitych ciast z truskawkami, jedna z atrakcji tej im-

prezy. Wydarzenie w Buczku zgromadziło także liczne sto-

iska z rękodziełem ludowym. Lokalni artyści zaprezento-

wali dorobek kulturalny tak charakterystyczny dla tego 

regionu. W sobotę, w pierwszy dzień imprezy w bucz-

kowskim parku odbył się Piknik Truskawkowy organizo-

wany przez Krajową Radę Izb Rolniczych przy czynnym 

udziale Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku. 

Podczas pikniku dzieci uczestniczyły w licznych konkur-

sach i zabawach.

W programie imprez towarzyszących i tym razem nie 

mogło się obyć bez Truskawkowej Ligii Gminy Buczek 

2019, w której 4 lejne miejsca zajęły drużyny: Auto Ko-

mis Czestków, Sympatycy Orkana Buczek, Bachorzyn, 

Wola „Boska” Bachorska. Najlepszym strzelcem został Hu-

bert Muszyński, a najlepszym bramkarzem Andrzej Lot-

czyk. Na buczkowskim niebie nie zabrakło również w tym 

roku pokazu akrobacyjnego grupy „Żelazny”. Dla miłośni-

ków lotnictwa była to wspaniała atrakcja. Pokaz wykona-

ny był w dwóch częściach. Akrobacje wykonywał płk.pilot 

Wojciech Krupa, natomiast pokaz komentował płk pilot 

Krzysztof „Szopa” Szopiński prezes Żelazny Akrobatic.

Zwieńczeniem imprezy był niezwykle efektowny po-

kaz fajerwerków. 

Zapraszamy na Buczkowską Truskawkę za rok! 

Święto Truskawki jest organizowane corocznie w czerwcu, w gminie Buczek. Gmina Buczek to gmina w województwie łódzkim słynąca z tego, że na jej terenie oraz na terenie 
powiatu łaskiego znajdują się największe plantacje truskawek. Od roku 2009 Święto Truskawki organizowane było w randze święta wojewódzkiego, dziś to już V Krajowe Święto 
Truskawki. 
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Gdzie słyszysz śpiew...

Początki zespołu nie należały do najłatwiejszych. Samo 

założenie jak i sprawy organizacyjne okazały się trudnym 

zadaniem, jak wszystko co nowe i nieznane. Szlaki zosta-

ły przetarte wraz z początkiem listopada 2011 roku, kiedy 

to powstał pierwszy skład chóru: 11 kobiet i 4 mężczyzn. 

Opiekunem muzycznym została Natalia Dukat – student-

ka Akademii Muzycznej w Kielcach. Ofi cjalnie powstał „Chór 

z Niedyszyny”. Po upływie niecałego roku od założenia chó-

ru, muzycznym opiekunem został Tadeusz Paździej, a chór 

został przekształcony w zespół o nazwie „Moderato”. Pan 

Tadeusz wzbogacił nasz repertuar o sekcję instrumentalną 

(5 muzyków) oraz sam został naszym dyrygentem. Dzisiaj, 

nasz zespół składa się z 10 kobiet, 3 mężczyzn, muzyków 

oraz dyrygenta. Najmłodszym członkiem naszego zespołu 

jest Magdalena Paździej, a seniorem Józef Młynarczyk.

„Moderato” w swoim repertuarze posiada różnorodne 

utwory. Pojawiają się pieśni ludowe, patriotyczne i żołnier-

skie, a także kościelne. Każdy utwór dopasowany jest do 

charakteru uroczystości, jak i do miejsca. Nie ograniczamy 

się do jednej koncepcji, ponieważ mamy szerokie horyzon-

ty. Projekty są realizowane nie tylko na terenie gminy Beł-

chatów. Nasze występy można było zobaczyć i usłyszeć 

m.in. w Łodzi, Rozprzy, Woli Krzysztoporskiej, Piotrkowie Try-

bunalskim, Brzeźnicy k/Częstochowy, Krzemieniewicach 

(gmina Gorzkowice). Byliśmy obecni również na pikniku in-

tegracyjnym w Podklasztorzu oraz graliśmy dla zagranicz-

nych delegatów z całej Europy w KWB Bełchatów na Słoku.

W swojej historii nasz zespół zdobył wiele nagród oraz 

wyróżnień. Można do nich zaliczyć debiut na począt-

ku 2012 roku, kiedy to śpiewaliśmy na scenie w Orato-

rium Jana Pawła II w Bełchatowie w ramach podziękowań 

dla sponsorów „Szlachetna Paczka”. Następnie w czerwcu 

tego samego roku wzięliśmy udział w Regionalnym Prze-

glądzie Pieśni i Tańca – Mzurki 2012. Zdobyliśmy III miej-

sce. W październiku otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie 

od Wójta Gminy Bełchatów, śpiewając na przeglądzie pie-

śni patriotycznej i żołnierskiej. Styczeń 2013 roku przyniósł 

nam nagrodę Starosty Bełchatowskiego za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej. Od 2015 roku ze-

spół Moderato regularnie bierze udział w Przeglądzie Ko-

lęd w Parafi i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie. 

W 2016 roku w Mzurkach zajęliśmy II miejsce w Regional-

nym Przeglądzie Pieśni i Tańca. Dodatkowo otrzymaliśmy 

nagrodę publiczności ufundowaną przez Wójta Gminy 

Wola Krzysztoporska. W późniejszym czasie, a dokładnie 

we wrześniu 2016 roku, zostaliśmy wyróżnieni przez Sta-

rostę Bełchatowskiego za współorganizację EKO-PIKNI-

KU. W 2018 roku we wrześniu otrzymaliśmy nagrodę rze-

czową za udział w EKO-PIKNIK Święto Miodu. Nasz chór 

może szczycić się udziałem w takich imprezach jak dożynki 

w miejscowościach Niedyszyna, Helenów, Dobrzelów, 

Emilin, Kałduny, Bogdanów oraz Brzeźnica. Wyróżnieniem 

dla nas, był również występ w 2018 roku w Emilinie na co-

rocznych zawodach w grillowaniu, jako support zespoło-

wi Akcent z Zenonem Martyniukiem. W 2018 roku wzbo-

gaciliśmy się również o występ w 90-lecie powstania OSP 

Niedyszyna. Naszym zadaniem była oprawa samej impre-

zy jak i mszy polowej. Nowe stroje dla członków zespołu, 

zakupiliśmy dzięki sponsorowi Panu Dominikowi Marczako-

wi z Dobrzelowa.

Podsumowując przedstawioną historię naszego zespołu 

„Moderato”, który działa przy OSP w Niedyszynie, jego człon-

kowie to ludzie z pasją, kochający muzykę i śpiew. Robią to 

z miłości. Cytując pisarza J.W. Goethe: „Gdzie słyszysz śpiew 

– tam wchodź, Tam dobre serca mają. Źli ludzie – wierzaj mi 

– Ci nigdy nie śpiewają.”

Teodozja Słowik-Szelest

Tomasz Osiecki

Historia zespołu „Moderato” zaczęła się latem 2011 roku. Pani Katarzyna Płomińska, mieszkanka Niedyszyny, postawiła sobie za cel, założenie okolicznego 
chóru śpiewaków dla propagowania polskiej wsi, jej obyczajów oraz kultury.


